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Umowa nr ……...2021 

 

Zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu …...........  2021 r., pomiędzy:  

Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych ul. Witosa 2 33-230 Szczucin 

reprezentowane przez Panią Magdalenę Mach - Surowiec – Dyrektora przy kontrasygnacie 

Pani Haliny Klimaj – Głównego Księgowego, 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

................................................................................z siedzibą w …………………………. 

 przy ul. …………………………… wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy ……………………..  ………..   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS: …….. NIP ………  zwanym w treści umowy  “Wykonawcą” 

reprezentowanym przez: 

1.................................................................................................................................................. 

2….............................................................................................................................................. 

(w przypadku  przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej) 

(imię i nazwisko) ……………………………………………………….., przedsiębiorcą 

działającym pod firmą  ……………………………………………. z siedzibą                              

w ……………………………. przy ulicy ………………………..,   wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …………………..  

reprezentowanym przez: ………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej „umową”) jest wynik postępowania nr …                 

o udzielenie zamówienia publicznego, które przeprowadzone zostało na podstawie ustawy z 

dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy, Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  przedmiotu 

umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar 

robót, informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ostateczną decyzję o 

pozwoleniu na budowę i/lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji (jeżeli dotyczy), 

2. Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB, a 

w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i 

rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane, 

3. Roboty zanikające i ulegające zakryciu – roboty, które w dalszym procesie wykonywania 

robót nie wystąpią lub ulegają zakryciu, 

4. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, 

5. Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności 

od tego, który okres jest dłuższy, 

6. Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych obiektu, 

7. Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 

zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 

zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 

8. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 
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9. Termin zakończenia robót - termin określony w umowie, do upływu którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową, 

10. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy robotach 

budowlanych, wytworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w 

jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu umowy; obniżenie 

stopnia użyteczności przedmiotu umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 

przedmiocie umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie 

stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod 

nazwą: „Modernizacja parteru, klatek schodowej w budynku PCEiKZ wraz z budową 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych” opisane dokumentacją projektową oraz STWiORB, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik do umowy, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, w terminie określonym umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami 

budowlanymi”.   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz 

STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały 

wyszczególnione w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie 

z projektem budowlanym. 

4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w ust. 3, będzie prowadziło do zwiększenia lub 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o więcej niż 5 %, wykonanie tych robót musi być 

poprzedzone zmianą umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone zgodnie  

z § 10 umowy. 

5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót a są 

konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga 

zawarcia odrębnej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot 

budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla 

realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

7. Roboty zamienne wynikające z konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazanych w dokumentacji projektowej jest 

możliwe w szczególności w następujących przypadkach: 

a) konieczności zastosowania materiałów lub urządzeń innych niż były przewidziane w 

dokumentacji projektowej z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiałów lub urządzeń z 

produkcji, 

b) konieczności zastosowania innych materiałów oraz technologii niż były przewidziane w 

projekcie z uwagi na zmianę przepisów, norm, itd., 

c) zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy;  

mogą być wprowadzone na wniosek Zamawiającego lub wniosek Wykonawcy zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokołu konieczności podpisanego 

przez obie strony umowy. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa w 

ust. 1 - 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym 

poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: 

a) zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w 

dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z 
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zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu 

budowlanego,  

b) zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej harmonogramem 

rzeczowym. 

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w ust. 8. nie 

będzie możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 

a) gdy roboty ujęte w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostały wyszczególnione 

w przedmiarze robót lub 

b) gdy roboty nie ujęte w projekcie wykonawczym nie zostały również ujęte w przedmiarze 

robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a projektem 

wykonawczym,   

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych ofertą i kosztorysem 

ofertowym Wykonawcy, 

- wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie protokołu  

konieczności, a ich rozliczenie nastąpi na podstawie § 10. 

10. Protokół konieczności jest sporządzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 

akceptowany przez Zamawiającego, kierownika budowy oraz Wykonawcę. 

11. Załącznikiem do protokołu konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół z 

wyceny robót zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego.  

 

§ 2 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom, w szczególności w 

zakresie, jaki został wskazany w ofercie Wykonawcy odnośnie części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.   

2. Zakres rzeczowy robót, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: ………… 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany ale jest wymagana 

zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona 

poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.  

4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w 

trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo może 

zgłosić do niej pisemne zastrzeżenia, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią art. 463 ustawy Pzp 

lub nie spełnia następujących wymagań:  

a) umowa o podwykonawstwo nie określa zakresu robót, które ma wykonać podwykonawca, 

kwoty wynagrodzenia pieniężnego należnego podwykonawcy, terminu wykonania robót 

objętych umową, formy lub terminu rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

b) przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty 

budowlanej, 
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c) przedmiot umowy o podwykonawstwo nie odpowiada części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawca, 

d) do umowy o podwykonawstwo nie dołączono części dokumentacji dotyczącej wykonania 

robót, które mają być zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano 

tej części dokumentacji, 

e) termin realizacji robót budowlanych określonych w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy 

niż termin przewidywany niniejszą umową dla tych robót, 

f) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o 

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z treścią niniejszej umowy, 

g) okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu 

umowy o podwykonawstwo, będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu 

umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

h) umowa o podwykonawstwo uzależnia uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 

i) umowa o podwykonawstwo uzależnia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za 

wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą na podstawie umowy. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, 

uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu,Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później 

niż na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do 

realizacji robót budowlanych. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo może 

zgłosić do niej pisemny sprzeciw w przypadkach określonych w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 

umowy przez zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu 

umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. W 

przypadku, o którym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż określony w ust. 5, zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

niezbędnych informacji dotyczących Podwykonawców. 

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
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16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy na koszt Wykonawcy.  

17. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub niezwłocznego odsunięcia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań określonych 

umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych 

robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie 

Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki  Zamawiającego  

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1. Dostarczenia Wykonawcy pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej zakresu robót,                   

o których mowa w § 1 umowy; 

2. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania 

umowy; 

3. Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego; 

4. Przystępowania do odbiorów w terminach określonych umową; 

5. Terminowej zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamówienia; 

 

§ 4 

Obowiązki  Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: umową, dokumentacją 

projektową i STWiORB, specyfikacją warunków zamówienia, ofertą Wykonawcy, 

nienaruszającymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia 

powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, 

chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przejąć teren budowy od Zamawiającego, odpowiednio 

zabezpieczyć teren budowy wraz z urządzeniami technicznymi i uniemożliwić wstęp na 

budowę osobom nieupoważnionym i na czas robót zapewnić organizację budowy zgodnie z 

przepisami BHP i ppoż, przepisami prawa budowlanego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy, 

b) wskazania Kierownika budowy lub kierowników robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

c) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,  

e) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 

odbiorach robót, 
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f) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów oraz w czasie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, 

g) utrzymywania porządku na terenie budowy, 

h) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 

i) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania umowy, 

j) sporządzenia na każde żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących terminowej realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w 

tym celu przyjąć, 

k) ubezpieczenia budowy, 

l) jeżeli wymaga tego technologia robót, prowadzenia robót przez 7 dni w tygodniu przez całą 

dobę a w przypadkach prowadzenia robót na terenach chronionych akustycznie, w godzinach 

określonych przez Zamawiającego lub przez stosowny organ, 

ł) udziału we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiającego,  

m) zapewnienia sobie, na własny koszt, od odpowiednich dysponentów odpłatnego korzystania 

z mediów (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztów za ich korzystanie, 

n) uprzątnięcia terenu budowy po zakończeniu wszystkich prac i doprowadzenia go do 

należytego stanu najpóźniej w dacie terminie odbioru końcowego. 

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę 

osoby, które w zakresie realizacji zamówienia będą wykonywać czynności związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. robót malarskich oraz glazurniczych, jeżeli wykonanie 

tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o 

podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę 

o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w zd. 1. 

7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia) odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Na każde wezwanie Zamawiającego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust.6 czynności: 

1) oświadczenie zatrudnianego pracownika, 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę pracownika, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w 

którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy umowę lub umowy ubezpieczenia od 

wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz zobowiązuje się do 

terminowego opłacania należnych a wynikających z owych umów składek ubezpieczeniowych, 

co najmniej w zakresie: 

a) od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto wskazana 

w ofercie przez Wykonawcę; 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane 
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błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych 

prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto 

wskazana w ofercie. 

9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krótszy niż okres realizacji 

niniejszej umowy, Wykonawca obowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia na 

wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis). Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu aktualną opłaconą 

polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsca prowadzonych robót. 

11. Wykonawca zapewnia niezbędny liczebnie potencjał wykwalifikowanych pracowników 

oraz ustanawia Pana/Panią …………………………………… nr uprawnień 

………...………... jako kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z 

realizacją umowy   w granicach określonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane. 

12. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej 

obowiązki kierownika budowy na inną osobę o  kwalifikacjach co najmniej równym 

kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia umowy, po uprzednim poinformowaniu o zamiarze 

zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Powyższe nie 

stanowi zmiany umowy. 

13. Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

 

§ 5 

Terminy i harmonogram rzeczowy 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia ustala się od dnia przekazania 

terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt. 2. 

2. Termin zakończenia robót: do 100 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznają termin zakończenia robót 

określony w ust. 2, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie 

roboty objęte umową.  

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji to jest w terminie 

…………. miesięcy od dnia odbioru końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące 

realizacji przedmiotu umowy.  

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z którym będzie 

realizowany przedmiot umowy.  

6. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowego do 

zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 5, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 

papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji 

robót budowlanych.  

8. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego 

na terenie budowy. 

9. Harmonogram rzeczowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających 

się na przedmiot umowy,  

b) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji umowy  (jeżeli etapy są 

przewidziane). 
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10. Zamawiający zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciągu 5 dni roboczych od daty 

przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze 

wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji 

projektowej, STWiORB lub umowie.  

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowego 

Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych 

przez Zamawiającego uwag.  

12. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w ust. 10 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowego.  

13. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w ust. 11 lub gdy przedłożony harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 

niezgodny z umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego harmonogramu rzeczowego jest 

możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego.  

14. Strony mają prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

15. Harmonogram rzeczowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron umowy, w 

szczególności w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli 

etapy są przewidziane) lub terminu zakończenia robót.  

16. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany 

terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.  

17. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowego, w szczególności, gdy 

poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 

przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi 

Wykonawcę, że harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową a 

złożenie takiego harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 

zatwierdzenia. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do 

niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

18. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastępuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy 

i jest wiążący dla Stron. 

19. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych 

w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności 

z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do 

niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia 

poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzględniającego uwagi inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 

20. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie określonym w ust. 19, 

lub gdy przedłożona aktualizacja harmonogramu będzie w ocenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego niezgodna z umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

harmonogramu przez Zamawiającego.  

21. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do 

inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia 

robót oraz odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych 

kosztów. 
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22. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie umowy w przypadku: 

a) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub 

gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę przy 

czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie 

Wykonawcę, 

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z 

tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem 

tych okoliczności, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią 

nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowym, 

23. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie terminów nie uprawnia 

Stron do odstąpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia  

tempa wykonywania robót budowlanych.    

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze 

złożoną ofertą w wysokości……….. zł netto + obowiązujący podatek VAT w wysokości …… 

zł, co stanowi łączną kwotę …… zł brutto (słownie:…….…..00/100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna 

wysokość zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez 

Wykonawcę oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiarów 

rzeczywiście wykonanych ilości robót z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w 

ofercie przez Wykonawcę. 

3. Nr konta bankowego Wykonawcy: ………………………………. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie końcowej faktury VAT przelewem na konto 

Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robót objętych umową.  

Dane do faktury VAT: 

NABYWCA: Powiat Dąbrowski, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP 

8711771285 

ODBIORCA: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych, ul. Witosa 2                     

33-230 Szczucin 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcy, 

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności wynikających z określonych w 

umowie z podwykonawcą nie dłuższych niż 30 dni od doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Wykonawca wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu dowód 

potwierdzający zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w 

postaci kserokopii potwierdzonego za zgodność przelewu bankowego. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem, są 
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roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający 

informuje o terminie zgłaszania uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy 

względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca w zgłoszonych uwagach wykaże niezasadność takiej 

zapłaty, 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, 

co do wysokości należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność się należy, co uznaje 

się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania 

Zamawiającego względem Wykonawcy albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi i potwierdzi zasadność takiej płatności lub 

jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykażą 

zasadność takiej zapłaty w terminie 14 dni od daty zgłoszenia uwag przez Wykonawcę lub 

upływu terminu na ich zgłoszenie. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

14. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

lub złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do 

depozytu sądowego skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od 

Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty złożonej do depozytu lub 

odpowiadającej dokonanej płatności. 

15. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczone wyłącznie do 

wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy. W 

przypadku różnic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiędzy cenami 

jednostkowymi określonymi w umowie o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi 

określonymi umową, Zamawiający uzna i wypłaci podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych 

umową. 

16. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą, jeżeli: 

a) zaistnieje konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, 

b) zaistnieje konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, na kwotę większą niż 10 % wartości umowy (brutto), o której mowa w § 6          

ust 1. 

 

§ 7 

Faktura / Płatność faktury 

1.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, o którym mowa w § 6   

pkt 3, na który realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego 

w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym mowa w art. 
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96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 2021 r., 

poz. 685 ze zm), zwanym dalej „białą listą podatników VAT”. 

2. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia wymogów 

określonych w ust 1 tj. nie jest zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników 

VAT, to Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z 

tego tytułu tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki umowne i 

inne rekompensaty, do czasu: 

1) wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy zawartych w 

białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę o tym fakcie 

Zamawiającego, 

2) otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy zawarty w 

danych wykonawcy w białej liście podatników VAT. 

3. Strony za dzień zapłaty uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

4. Faktura VAT wystawiona będzie w wersji papierowej. 

 

 

§ 8 

Utrzymanie terenu budowy i zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w 

terenie wszystkich części robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące 

rejestrowania przebiegu robót. 

3. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do  

jego zagospodarowania. 

4. Do obowiązków Wykonawcy, o których mowa w ust. 3 należy w szczególności: 

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie 

terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób, 

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez 

osoby nieuprawnione, 

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na teren budowy, 

d) ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

osobom upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu 

budowy. 

6. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane w taki sposób, 

aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach oraz  funkcjonowania szkoły.  

7. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy w 

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 

usuwać zbędne przedmioty z terenu budowy. 

8. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 

wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków 

sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z 

prowadzenia robót budowlanych.  

9. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren 

budowy i przekazać go we właściwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej 

do dnia odbioru końcowego robót. 

10. W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w            

ust. 9, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych 

zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 5 dni roboczych 

skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma 
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prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a 

kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze). 

11. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i 

obiektów inżynierskich prowadzących na teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub podwykonawców, 

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na teren budowy i z terenu budowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z 

naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów 

lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub 

obiektów inżynierskich. 

13. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie 

przewidziane dokumentacją projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.  

14. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco i niezwłocznie informować inspektora nadzoru 

inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją umowy, 

które mogą mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na 

termin zakończenia robót.  

15. Nie później niż w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 13 lub 

przekazania informacji, której mowa w ust. 14, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę 

ich wpływu na termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych 

wynikających z wystąpienia tych okoliczności. 

16. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 

propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub 

okoliczności na wykonanie umowy.  

17. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w ust. 13 - 14, które nie powstały 

z winy Wykonawcy i nie są skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w 

wykonaniu umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót 

(danego etapu robót) lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, 

strony umowy uprawnione są do przedłużenia terminu zakończenia robót i do zwrotu kosztów 

poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności w drodze zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Kontrola jakości materiałów i usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie 

robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy i użytych materiałów.  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiadać wymaganiom, 

określonym w dokumentacji projektowej oraz STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 

wykonania umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy 

powinny w szczególności: 

a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych oraz STWiORB, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do 

stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 

mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych, 
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e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu 

umowy.   

5. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową 

jakości i prowadzenia bieżącej kontroli ich jakości, przestrzegania warunków przechowywania 

w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia warunków dostaw 

materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych umową. 

6. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych 

przepisach oraz STWiORB. 

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w ust. 2 i 4 z 

terenu budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 

umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w 

terminie do 10 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby 

trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym 

wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 

jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w ust. 2 i 4, niezwłocznie 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 

Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu 

pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Wszystkie koszty związane z czynnościami, o których mowa w ust. 10 obciążają 

odpowiednio Wykonawcę lub Zamawiającego, na zasadach określonych w ust. 18. 

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego materiałów, które nie są zgodne z ust. 2 i 4, inspektor nadzoru inwestorskiego 

może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie 

zaakceptowanymi materiałami. 

13. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym 

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

14. Badania określone w STWiORB lub dokumentacji projektowej Wykonawca jest 

zobowiązany przeprowadzać na własny koszt. 

15. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone 

w miejscu wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy. 

16. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza 

miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego 

placówce badawczej. 

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań 

dodatkowych, innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza 

miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczących materiałów lub robót 

budowlanych, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

18. Jeżeli wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z 

wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, 

koszty tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały 

bądź roboty są zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają 

odpowiednie aprobaty, koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 
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19. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez 

siebie roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia odbioru końcowego robót, 

z wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

20. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w ust. 19, 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność 

robót i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i 

obowiązującymi przepisami prawa.  

21. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 

7 dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

22. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 

odkryć lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego, dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy. 

23. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

24. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z treścią ust. 21, 

Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§ 10 

Odbiory 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 

zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 

do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni od daty 

zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

4. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie 

później niż w terminie określonym w ust. 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót 

budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika 

budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia robót i 

zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

7. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 

wpisem do dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli 

Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

8. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
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szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 

odbiorów technicznych i odbiorów częściowych (o ile wystąpią), świadectwa kontroli jakości, 

certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku budowy. 

9. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy. 

11. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia Zamawiającemu robót do odbioru przez Wykonawcę.  

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z 

powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać 

odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego 

upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.  

13. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie 

wad w terminie lub w sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

15. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji 

jakości. 

17. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 

gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

18. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

19. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

20. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

21. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad, sporządzanym 

po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.  

22. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy.  

23. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

24. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, o 

których mowa w ust. 20, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego dotyczą 
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roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny zaś 

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji). Zamawiający 

wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć wady. 

 

§ 11 

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbędne do realizacji umowy 

nie ujęte w ofercie i kosztorysie ofertowym 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 3 

i ust. 9 oraz w przypadkach, o których mowa w § 16 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem 

następujących zasad:  

a) jeżeli roboty zostały ujęte w kosztorysie ofertowym – wyliczenie nastąpi kosztorysem 

uproszczonym przedstawionym przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru według cen 

jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym, 

b) jeżeli roboty wynikające nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest 

możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego 

poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i 

przedłożenia stosownego wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

c) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ust. 1a lub 1b, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację 

ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od 

średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, 

Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu 

poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana. 

2. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w ust. 1. oraz przedstawi Zamawiającemu za 

pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia 

za roboty, o których mowa w ust. 1 przed rozpoczęciem wykonywania tych robót. 

3. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie 

wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1, Zamawiający wprowadzi korektę 

kalkulacji, stosując zasady tam określone. 

 

§ 12 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót, na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

umowy, gwarancji jakości na okres …..…. miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego robót. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki 

wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 

mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

4. W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi lub gwarancji, Zamawiający zawiadamia o 

nich Wykonawcę na piśmie, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionych wad.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad o których mowa w ust. 4 w terminach 

uzasadnionych technicznie, wyznaczonych przez Zamawiającego.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu. 

6. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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7. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonywania umowy 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 

Pzp na kwotę równą 5 %  ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ………… (słownie: …), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …), zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 

ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 

dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 
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§ 14 

Kary umowne 

1. Oprócz przypadków przewidzianych w innych częściach umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót określonego w § 5 ust. 2 w 

wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie 

pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % ceny ofertowej brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości     

10% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, 

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

1.000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom 500 zł za każdy dzień liczony od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty, 

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1.000 zł. za każdy 

nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,  

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000 zł. za każdą nieprzedłożoną kopię umowy 

lub jej zmiany, 

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie, w wysokości 1.000 zł. za każdy stwierdzony przypadek, 

i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca 

skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 1% ceny 

ofertowej brutto, 

j) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni  w 

wysokości 0,1% ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu 

robót powyżej siódmego dnia, 

k) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek 

zgodnie z § 4 umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 

kary umownej w wysokości 1.000 zł, za każde stwierdzone naruszenie, 

l) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1% ceny ofertowej brutto 

za każdy stwierdzony przypadek, 

ł) za nieprzedstawienie Zamawiającemu któregokolwiek z dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, w wysokości 1% ceny ofertowej brutto za każdy przypadek. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% ceny ofertowej brutto. 

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
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a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

10% ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę w terminach określonych umową w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich 

tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% ceny ofertowej brutto. 

6. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na 

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

7. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest 

wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

8. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 

otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

10. Strony mogą dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, 

określonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogólnych. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego i Wykonawcę 

1. Oprócz okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w 

terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 10 dni 

roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w 

okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 

c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy,  

d) w razie konieczności: 

- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

- dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, na kwotę większą niż 10% wartości umowy (brutto), o której mowa w § 6            

ust 1. 

2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy. 

3. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia 

pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,  

przekracza 10 dni; 

b) zwłoka Zamawiającego w przystąpieniu do odbioru przekracza 10 dni; 

4. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez 

drugą stronę w formie pisemnej. 
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§ 16 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i 

własności,  i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego,  

b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

2. W terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu 

gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku 

niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić 

odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o 

odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, 

niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku 

Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 5 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę, o którym 

mowa w ust. 2,  do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od 

Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W 

przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

7. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

lub rachunku.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia. 

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

10. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od umowy.  

 

 

 



21 
 

§ 17 

Zmiana umowy 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu okoliczności związanych                    

z wystąpieniem COVID-19. 

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 

ust. 1 Prawa Budowlanego, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

w sposób istotnie odmienny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w 

zakresie znalezisk archeologicznych lub występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 2. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 

realizacji projektu. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót 

na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, 

technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy 

na podstawie ust. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej 

podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia 

przygotowanej w oparciu o zasady określone w § 10 i informacji uzasadniających żądanie 

zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania 

zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 

zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5, inspektor nadzoru inwestorskiego jest 

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa 

w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 

uzasadniającej żądanie zmiany.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa w ust. 8 i przedłożenia na żądanie inspektora nadzoru 

inwestorskiego jej kopii. 

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5. wraz z 

propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, inspektor 

nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

żądania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót i przekazania go 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 

żądania zmiany. 

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania 

zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

zmiany. 

13. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności. 

14. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) zmiany rachunku bankowego, 

e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy 
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oraz jakiekolwiek zmiany, które na mocy zapisów umowy nie stanowią jej zmiany.  

 

§ 18 

Wierzytelności  

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 

również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 

wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1., występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust.1. dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                       

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz 

Kodeksu cywilnego. 

2. Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli i 

wiedzy): 

dla Zamawiającego: Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie 

ul. Witosa 2 , 33-230 Szczucin, e-mail: przetargi@pceikz.pl   

dla Wykonawcy: ……………………….. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach danych z 

ust. 2 pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni 

znany drugiej stronie adres. 

4. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony oddają pod 

rozstrzygnięcie, sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część niniejszej umowy. 

6.Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

Załącznik: 

1. Oferta Wykonawcy 

 

Zamawiający:           Wykonawca: 
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